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    Korkeakoulututkinnon 

suorittaneiden ulko-

maalaisten tilanne 

5 vuoden kuluttua 

valmistumisesta

ULKOMAALAISET korkeakouluopis-
kelijat ovat maahanmuuttajina haluttua 
joukkoa. Monen muun maan tavoin 
Suomi haluaa kasvattaa korkeakoulu-
jensa ulkomaalaisten tutkinto-opiske-
lijoiden määrää: heidän toivotaan kan-
sainvälistävän korkeakouluja ja niiden 
opetustarjontaa, ja tuovan osaamistaan 
suomalaiseen yhteiskuntaan. Ulko-
maalaisilla opiskelijoilla voi myös olla 
merkittävä positiivinen vaikutus opiske-
lumaan talouteen, jos he valmistuttuaan 
jäävät maahan ja työllistyvät.

Monet ulkomaalaisista opiskelijoista 
haluavat itsekin jäädä opiskelumaahan-
sa. Työllistymisnäkymät ovat yksi teki-
jöistä, joiden perusteella opiskelumaa 
valitaan. Esimerkiksi International Stu-
dent Barometer -kyselyyn vastanneista 
suomalaiskorkeakoulujen ulkomaalai-
sista opiskelijoista 78 % piti tärkeänä 

tai erittäin tärkeänä valintakriteerinä 
mahdollisuutta työllistyä Suomeen.

Suomen korkeakouluissa aletaan 
syksystä 2017 periä lukuvuosimaksuja 
EU/Eta-alueen ulkopuolelta tulevilta 
tutkinto-opiskelijoilta. Kun maksuton 
koulutus ei ole enää markkinointivaltti, 
on korkeakoulujen kyettävä vetoamaan 
opiskelijoihin muilla argumenteilla, ku-
ten laadukkaalla tarjonnalla ja lupaavilla 
tulevaisuuden näkymillä.

Millainen suomalaisista korkea-
kouluista valmistuneiden ulkomaalais-
ten tilanne sitten on? Kuinka moni jää 
maahan ja työllistyy, kuinka moni lähtee 
muualle? Vaikuttaako koulutusala, tut-
kinnon taso tai opiskelijan kansalaisuus 
Suomeen työllistymiseen?

Näihin kysymyksiin haetaan vas-
tauksia tässä Faktaa Express 1A/2016 
-julkaisussa, jossa tarkastellaan Tilasto-

keskuksen aineiston avulla suomalaisis-
sa korkeakouluissa tutkinnon suoritta-
neiden ulkomaalaisten tilannetta 1, 3 
ja 5 vuoden kuluttua valmistumisesta. 
Aihetta on tarkasteltu aikaisemminkin, 
mutta vain yhden vuoden perspektii-
villä: nyt asioita katsotaan ensimmäistä 
kertaa siltä kannalta, miten vuosien 
kuluminen vaikuttaa tilanteeseen.

LISÄÄ SAMASTA AIHEPIIRISTÄ:

• Faktaa Express 5A/2014: Ulkomaalaisten 

opiskelijoiden työllistyminen Suomeen

• Faktaa Express 4A/2014: Mitä tiedämme 

ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden 

taloudellisista vaikutuksista?

• Faktaa Express 2A/2015: Mitä ulkomaa-

laisten korkeakouluopiskelijoiden koulutta-

minen maksaa?
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TUOREIMMAT tiedot Suomessa korkea-
koulututkintoa suorittavista ulkomaa-
laisista ovat vuodelta 2014, jolloin heitä 
oli noin 20 000. Tästä joukosta reilu 
neljännes eli lähes 5300 opiskeli ensim-
mäistä vuotta; ulkomaalaisten osuus 
kaikista ensimmäisen vuoden opiskeli-
joista oli 9 %. Valmistuneita oli yli 3400.

Noin 60 % ulkomaalaisista opiskelee 
tekniikan ja liikenteen tai yhteiskun-
tatieteiden, liiketalouden ja hallinnon 
alalla. Melkein puolet suorittaa ammat-
tikorkeakoulututkintoa, noin kolmannes 
yliopiston maisteritutkintoa ja vajaa 
viidennes yliopiston jatko-opintoja.

76 % kaikista ulkomaalaisista 
opiskelijoista ja 79 % ensimmäistä 
vuotta opiskelevista tulee EU/Eta-
alueen ulkopuolelta. Varsinkin Etelä- ja 
Kaakkois-Aasian maista tulevien osuus 
on viime vuosina kasvanut. Yleisimmät 
kansalaisuudet vuonna 2014 olivat 
Venäjä, Kiina, Vietnam ja Nepal. 

Tilastokeskuksen tuottamassa aineistossa seurataan vuonna 2009 
suomalaisista korkeakouluista valmistuneita ulkomaan kansalaisia ja 
heidän pääasiallista toimintaansa vuosina 2010, 2012 ja 2014.

Aineisto on saatu yhdistämällä Tilastokeskuksen tutkintorekiste-
ri työssäkäyntitilaston tietoon henkilön pääasiallisesta toiminnasta. 
Työssäkäyntitilasto kootaan noin 40 hallinnollisesta rekisteristä, joihin 
kuuluvat mm. väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmä, verohal-
linnon rekisteri, Tilastokeskuksen yritysrekisteri ja opiskelijatilastot.

Aineistossa ulkomaalaiseksi lasketaan henkilöt, joilla on joku muu 
kuin Suomen kansalaisuus. Siihen, ovatko nämä henkilöt asuneet 
Suomessa jo ennen opintoja vai tulleet maahan niiden takia, ei oteta 
kantaa. Mukana voi siis olla myös henkilöitä, jotka ovat olleet Suomessa 
jo pidempään.

Aineistossa seurataan vain niitä ulkomaalaisia opiskelijoita, joilla 
on valmistumishetkellä suomalainen henkilötunnus. Sen saaminen 
edellyttää rekisteröintiä Suomen väestötietojärjestelmään ja Suomeen 
muuttaneen henkilön on pyydettävä sitä itse. 

Kaikkiaan vuonna 2009 valmistui 1889 ulkomaalaista opiskelijaa, 
joista 1704 eli 90 % oli hankkinut henkilötunnuksen.

Ulkomaalaisten 
tutkinto-opiskelijoiden
määrä on kasvanut
reippaasti

Tilastokeskuksen aineisto

Tässä julkaisussa seurataan vuon-
na 2009 valmistuneiden tilannetta. 
Tuolloin ulkomaalaisten opiskelijoiden 
määrä oli kolmanneksen pienempi kuin 
uusimmissa luvuissa ja valmistuneita 
oli 1500 vähemmän. Koulutusalojen 

suosiossa ei ole tapahtunut muutoksia, 
mutta ammattikorkeakoulututkintojen 
osuus on vuoden 2009 tilanteeseen 
verrattuna hieman laskenut ja muiden 
vastaavasti kasvanut.

76 % kaikista ulkomaalaisista 

opiskelijoista ja 

79 % ensimmäistä vuotta 

opiskelevista tulee 

EU/Eta-alueen ulkopuolelta.
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Lähes puolet 
ulkomaalaisista on 
Suomessa töissä 5 vuotta 
valmistumisensa jälkeen

Suomeen työllistyneiden osuus 

ei vuosien kuluessa 

laske merkittävästi: 

5 vuoden kuluttua 

valmistumisesta 

töissä on edelleen 44 % 

tutkinnon suorittaneista.
KORKEAKOULUTUTKINNON vuonna 
2009 suorittaneista ulkomaalaisista 
44 % oli Suomessa töissä vielä 5 
vuoden kuluttua valmistumisestaan. 
Suomeen työllistyneiden osuus ei ajan 
mittaan laske dramaattisesti, sillä vuo-
den kuluttua tutkinnon suorittamisesta 
töissä oli 51 % ja 3 vuoden kuluttua 
48 % valmistuneista.

Pieni osa valmistuneista jatkaa Suo-
messa opintojaan.  Kolmannes muuttaa 
pois maasta, jolloin heidän tietojaan ei 
löydy väestörekisterikeskuksen järjes-
telmästä. Muuttaneiden osuus kasvaa 
hieman 5 vuoden aikana. 

Noin viidennes valmistuneista jää 
Suomeen jostakin muusta syystä, kuten 
opiskelemaan muuta kuin tutkintoa 
tai on työttömänä. Tähän ryhmään 
kuuluvien osuus kasvaa ajan myötä. On 
mahdollista, että ryhmään tilastoituu 
myös henkilöitä, jotka ovat todellisuu-
dessa lähteneet maasta: muuttajan pitää 
periaatteessa tehdä muuttoilmoitus, 
mutta se saattaa jäädä osalta tekemättä. 

Sosiaali- ja terveysala
sekä ammattikorkea-
koulututkinto 
työllistävät parhaiten

PARHAITEN työllistyivät sosiaali- ja 
terveysalalta valmistuneet ulkomaalaiset 
opiskelijat, joista oli töissä 72 % vuoden 
kuluttua, 70 % 3 vuoden kuluttua ja 
68 % 5 vuoden kuluttua valmistumi-
sesta. Heikoimmalta näyttää luonnon-
vara- ja ympäristöalalta valmistuneiden 
tilanne, sillä töissä oli vain 26 %, 33 % 
ja 31 %. Tosin ulkomaalaiset suorittavat 
alan tutkintoja vähän, jolloin yksittäisten 
henkilöiden tilanne voi muuttaa lukuja 
paljonkin. Vuonna 2009 alalta valmistui 
39 ulkomaalaista.

Selvä enemmistö vuonna 2009 
valmistuneista opiskeli kahdella suurella 
alalla eli tekniikan ja liikenteen (538 
valmistunutta) sekä yhteiskuntatietei-
den, liiketalouden ja hallinnon aloilla 
(488 valmistunutta). Kohtalaisen paljon 
tutkintoja suoritettiin myös sosiaali- ja 
terveysalalta (189) sekä luonnontieteen 
alalta (162).

Aloista, joilla ulkomaalaisia opis-
kelee eniten, työllistyivät tekniikan 
alalta valmistuneet kaikkina kolmena 
tarkasteluvuotena pari prosenttiyk-
sikköä keskimääräistä paremmin. Sen 
sijaan liiketalouden ja hallinnon alalta 
valmistuneiden tilanne oli 5–6 prosent-
tiyksikköä keskimääräistä huonompi.

Eri tutkintotasoista ammattikor-
keakoulututkinto näyttää työllistävän 
parhaiten. Sen suorittaneista ulkomaa-
laisista oli töissä 54 % vuoden ja myös 
3 vuoden kuluttua valmistumisesta, ja 
49 % 5 vuoden kuluttua valmistumi-
sesta. Maisterin tutkinnon suorittaneet 
työllistyivät keskimääräistä huonommin: 
heistä töissä oli 44 %, 42 % ja 37 %. 

Osa kansainvälisistä maisteriohjel-
mista ei ensisijassa tähtääkään suoma-
laisille työmarkkinoille, vaan esimerkiksi 
jatko-opintoihin tai kansainväliselle 
uralle. Ammattikorkeakoulututkintojen 
päämääränä on selkeämmin työllisty-
minen Suomeen; ne sisältävät mm. har-
joittelun, joka usein tehdään Suomessa.

Tohtorin tutkinnon suorittaneiden 
ulkomaalaisten työllistymisprosentit 
ovat hyvin lähellä keskiarvoja.

Yli 80 % vuonna 2009 valmistu-
neista suoritti joko ammattikorkea-
koulututkinnon (704 valmistunutta) 
tai maisterin tutkinnon (677 valmistu-
nutta). Tohtorin tutkintoja suoritettiin 
selvästi vähemmän (vajaat 200).

Kuva 1: Ulkomaalaisten vuonna 2009 valmistuneiden korkeakouluopiskelijoiden
tilanne 1 vuosi, 3 vuotta ja 5 vuotta valmistumisen jälkeen (N=1704*)  

Töissä
Suomessa

Opiskelija 
Suomessa

Muuten 
Suomessa

Poistunut 
Suomesta

2010 2012 2014

17%

7%

51%

26%

19%

5%

48%

28%

20%

4%

44%

32%

*Ne, joilla henkilötunnus valmistumishetkellä   Lähde: Tilastokeskus
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Afrikkalaistaustaiset

tutkinnonsuorittajat

työllistyvät muita

nopeammin, mutta

ajan kuluessa 

erot tasoittuvat.

Afrikkalaiset, 
eurooppalaiset ja 
pohjoisamerikkalaiset 
työllistyvät pitkällä 
aikavälillä parhaiten

AFRIKKALAISET opiskelijat näyttävät 
työllistyvän nopeammin kuin muista 
maanosista tulevat: heistä on Suomessa 
töissä peräti 64 % vuoden kuluttua val-
mistumisesta. Erot tasoittuvat 5 vuoden 
kuluessa siten, että lopulta afrikkalais-
ten, eurooppalaisten ja pohjoisamerik-
kalaisten työllistymisessä ei ole juuri-
kaan eroa. Näistä maanosista tulevat 
työllistyvät Suomeen hieman keskimää-
räistä paremmin. Sen sijaan aasialaiset 
ja Latinalaisesta Amerikasta kotoisin 
olevat opiskelijat työllistyvät Suomeen 
hieman keskimääräistä huonommin.

EU/Eta-maa Muu Eurooppa Pohjois-Amerikka Latinal. Amerikka 
ja Karibia

Afrikka Aasia

Kuva 3: Suomeen työllistyneet vuonna 2009 valmistuneista ulkomaalaisista 
opiskelijoista maanosittain, %   

2010 2012 2014

52%

53%

49%

47%

49%

54%

49%

58%

51%

37%

46%

55%

64%

42%

57%

37%

48%

41%

Lähde: Tilastokeskus

Kuva 2: Suomalaisen korkeakoulu-
tutkinnon suorittaneet ulko-
maalaiset 2009 kansalaisuuden 
mukaan (N=1704)*   

*Ne, joilla henkilötunnus valmistumishetkellä   
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555
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Pohjois-
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Latinalainen
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Afrikka

289

237

41

38
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SUOMEEN jääneiden ja työllistyneiden 
osuus tutkinnon suorittaneista ulko-
maalaista on suurempi kuin yleisesti on 
ajateltu. Tilastokeskuksen aineisto ei tue 
sitä uskomusta, että ulkomaalaiset opis-
kelijat käyvät Suomessa hankkimassa 
ilmaisen koulutuksen ja lähtevät saman 
tien pois. Sen sijaan ulkomaalaiset opis-
kelijat ovat hyvin halukkaita integroi-
tumaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja 
hyödyttämään työpanoksellaan Suomen 
taloutta. Moni heistä myös onnistuu 
saamaan töitä. 

Ovatko nuo Suomeen työllistyneet 
sitten koulutustaan vastaavissa tehtä-
vissä? Tilastot eivät kerro siitä, mil-
laista työtä Suomessa valmistuneet ja 
Suomeen töihin jääneet ulkomaalaiset 
tekevät. Yhteiskunnan eikä myöskään 
opiskelijan kannalta ei ole mielekästä 
kouluttaa ulkomaalaisia korkeakouluissa 
tehtäviin, jotka eivät tällaista koulutusta 
vaadi. Jatkossa olisikin arvokasta saada 
tutkittua tietoa myös siitä, millaisiin 
töihin ulkomaalaiset tutkinnonsuoritta-
jat sijoittuvat. 

Siirtolaisuusinstituutin tutkimusjohtaja Elli Heikkilä tarkastelee Suomes-
sa tutkinnon suorittaneiden työllistymistä myös toisenlaisesta näkökul-
masta eli laskemalla montako prosenttia Suomeen jääneistä on töissä. 

Heikkilä pitää Suomeen jääneiden työllisyyttä yllättävän hyvänä: 
ensimmäisen vuoden jälkeen töitä oli löytänyt 68 % ja vielä viidenkin 
vuoden jälkeen 65 %. Pidemmällä aikavälillä tarkastellen paras työl-
lisyysaste oli EU/Eta-kansalaisilla (74 %), alhaisimmat taas afrikkalaisilla 
(60 %) ja aasialaisilla (56 %). 

Neljännes ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista lähtee Suomesta 
valmistumista seuraavan vuoden kuluessa. 5 vuoden kuluttua Suomi 
on menettänyt jo kolmanneksen täällä opiskelleista. Heikkilä kiinnittää 
huomionsa siihen, että lähtijöiden joukossa on eniten EU/Eta-kansalai-
sia ja aasialaisia. Kun lähtijät suhteutetaan valmistuneiden määrään, 
muuttavat eurooppalaiset – eli EU/Eta-kansalaiset ja alueen ulkopuolel-
ta tulevat – jonkin verran aasialaisia aktiivisemmin pois Suomesta, kun 
valmistumisesta on vuosi. 5 vuoden kuluttua tilanne on päinvastainen. 
Erot eivät ole kuitenkaan kovin suuria.

Afrikkalaiset jäävät maahan muita useammin, sekä vuoden että 5 
vuoden kuluttua valmistumisesta. He myös työllistyvät nopeammin kuin 
muista maanosista tulleet. Afrikkalaistaustaisia opiskelee paljon sosiaali- 
ja terveysalalla, joka työllistää ulkomaalaisia hyvin. Heikkilä pohtii myös 
sitä, olisiko afrikkalaisilla muita paremmat sosiaaliset verkostot, sillä 
niillä on suuri merkitys työllistymisessä. Afrikkalaisissa on muita kansal-
lisuuksia enemmän muuten Suomessa -ryhmään kuuluvia eli muun kuin 
opiskelun tai työn takia maahan jääneitä. Muuten Suomessa -ryhmä 
kasvaa hieman vuosien kuluessa, mitä Heikkilä pitää hyvin luonnol-
lisena kehityksenä: valmistuneet ovat perheenperustamisiässä, monet 
aiemmin töissä olleista ovat nyt kotona hoitamassa lapsiaan.

Ulkomaalaiset opiskelijat 
haluavat jäädä Suomeen

Tilastokeskuksen aineisto 

ei tue sitä uskomusta, 

että ulkomaalaiset opiskelijat

hankkivat Suomesta

maksuttoman koulutuksen

ja lähtevät saman tien.

Kuka lähtee, kuka jää?
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MILTÄ ulkomaalaisten tutkinnonsuo-
rittajien tilanne Suomessa näyttää kan-
sainvälisessä vertailussa? Vertaaminen 
on hankalaa, sillä vastaavia lukuja ei ole 
saatavissa monestakaan maasta ja luvut 
saatetaan laskea erilaisin perustein.

Alankomaissa vuonna 2015 jul-
kaistun selvityksen1 mukaan vuosien 
2008–2009 aikana valmistuneista 
kansainvälisistä opiskelijoista2 70 % jäi 
maahan ja 27 % oli töissä vuoden ku-
luttua opintojen päättymisestä. Viiden 
vuoden kuluttua maassa oli 38 % ja 
töissä 27 % valmistuneista. Alankomais-
sa opiskelleista maahan jää ja työllistyy 
selvästi harvempi kuin Suomessa.

Keskimääräistä paremmin töitä 
Alankomaissa saavat ammatillisesti 
orientoituneesta korkeakoulutuksesta 
sekä terveydenhuollon tai tekniikan 
alalta valmistuneet, mikä muistuttaa 
Suomen tilannetta. Erilaista on se, että 
Alankomaissa EU/Eta-alueen ulkopuo-
lelta tulleet työllistyvät 5 vuoden ku-
luessa paremmin kuin alueelta tulleet.

Erot voivat johtua erilaisesta las-
kutavasta. Alankomaiden selvityksessä 
tarkasteltiin niitä ulkomaalaisia opiskeli-
joita, jotka olivat suorittaneet opin-
toja edeltävän tutkinnon ulkomailla. 
Suomen tilannetta katsottiin ulkomaan 
kansalaisten kannalta ottamatta kantaa 
siihen, missä heidän aikaisemmat opin-
tonsa oli suoritettu. 

1 Lähde: Analysis of stay rate of international 
graduates 2008–09: www.epnuffic.nl/
hogeronderwijs/mobiliteitsstatistieken
2 Kansainvälisillä opiskelijoilla tarkoitetaan 
tässä ulkomaan kansalaisia, jotka ovat suorit-
taneet edeltävän koulutuksen muualla kuin 
Alankomaissa.

Suomessa työllistyy
paremmin kuin
Alankomaissa

Make it in the Netherlands

Alankomaissa ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden maahantuloa 
ja -jäämistä sujuvoitetaan Make it in the Netherlands -ohjelmalla, joka 
kokoaa yhteen korkeakouluja, viranomaisia, työelämän edustajia ja 
muita toimijoita. Tavoitteena on saada opiskelijat tuntemaan itsensä 
tervetulleiksi ja näkemään Alankomaat houkuttelevana paitsi opintojen 
myös tulevan uran näkökulmasta. Mahdollisimman monen halutaan 
jäävän maahan töihin valmistumisen jälkeen.

Tavoitteisiin pyritään mm. keventämällä maahantuloa koskevia lu-
pamenettelyjä, tehostamalla ulkomaalaisten opiskelijoiden neuvontaa 
ja sujuvoittamalla korkeakoulujen haku- ja valintaprosessia.  Lisäksi pa-
rannetaan mahdollisuuksia hollannin kielen opiskeluun ja uramahdolli-
suuksia koskevaa tiedotusta sekä tuetaan opiskelijoiden integroitumista 
korkeakouluyhteisöön ja kehitetään alumnitoimintaa. Tärkeää on myös 
korkeakoulujen ja työelämän alueellisen yhteistyön edistäminen.

Ohjelman taustalla on parin vuoden takainen Alankomaiden talous- 
ja sosiaalineuvoston (Dutch Economic and Social Council) raportti, jossa 
todettiin, että vain 27 % ulkomaalaisista opiskelijoista jää maahan 
valmistuttuaan, vaikka halukkaita olisi jopa 70 %. Ohjelman avulla 
maahan jäävien opiskelijoiden osuus on muutamassa vuodessa saatu 
nostettua 38 %:in.

Suomessa on käynnistymässä opetus- ja kulttuuriministeriön vetämä 
linjaustyö korkeakoulujen kansainvälistymisestä. Sen yhtenä tavoitteena 
on löytää yhteinen näkemys siitä, miten ulkomaalaisten opiskelijoiden 
integroitumista korkeakouluyhteisöön ja myös laajemmin yhteiskun-
taan sujuvoitetaan. Tarve yhteisille linjauksille sekä viranomaisten ja 
korkeakoulujen tiiviimmälle yhteistyölle on noussut esiin lukuisissa 
kansallisen tason keskusteluissa, viimeksi korkeakoulutuksen kansainvä-
listymisfoorumilla syksyllä 2015, jossa myös Make it in the Netherlands 
-ohjelmaa esiteltiin.

 
Lisää ohjelmasta: 
www.epnuffic.nl/en | Study and work in Holland | Make it in the Netherlands

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus  /// Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete  /// Centre for International Mobility

Myös Alankomaiden selvityksessä 
maahan jääneiden ja työllistyneiden 
opiskelijoiden määrää pidettiin yllättä-
vän suurena ja heidän rooliaan maan 
talouden tukemisessa oletettua merkit-
tävämpänä. 




